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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan membandingkan 

antara kelas eksperimen yaitu yang menggunakan model pembelajaran Make A 

Match dengan menggunakan media gambar dengan kelas kontrol yang hanya 
menggunakan model ceramah, selanjutnya kedua kelas dievaluasi untuk melihat 
perubahan/peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model pembelajaran Make 

A Match dengan menggunakan media gambar dengan yang belum menggunakan 
model tersebut. 

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di dua SD yaitu di kelas IV SD Negeri 1 Kertosari, 

semester II tahun pelajaran 2011/2012. Tepatnya di desa Kertosari, Kecamatan 
Jumo, Kabupaten Temanggung. Dan dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 Kertosari 
semester II tahun pelajaran 2011/2012 , tepatnya di desa Kertosari, Kecamatan 
Jumo, Kabupaten Temanggung. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 
Kertosari yang berjumlah 18 siswa dan siswa kelas IV di SDN 2 Kertosari yang 
berjumlah 18 siswa. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan  pada bulan April 2012. 

 
3.2. Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel bebas 
Merupakan variabel perlakuan. Dalam penelitian ini variabel bebas yang 

pertama  adalah model pembelajaran Make A Match. Pada pembelajaran ini 
siswa bertugas untuk mencari pasangan sesuai dengan kartu soal dan kartu 
jawaban. Dalam model pembelajaran Make A Match ini menjadikan siswa lebih 
aktif dalam mengikuti pelajaran yang berlangsung. Pembelajaran dengan 
model pembelajaran Make A Match terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 
persiapan, tahap penyampaian dan pelatihan, tahap penampilan 
hasil,kesimpulan atau refleksi. Dalam penelitian ini variabel bebas yang kedua 
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yaitu Media Gambar, dalam penggunaan media gambar akan mempermudah 
siswa dalam memahami pembelajaran yang berlangsung. 

3.2.2 Variabel terikat 
merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar. hasil belajar merupakan hasil akhir dari proses kegiatan 
belajar siswa dari seluruh kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran di 
kelas dan menerima suatu pelajaran untuk mencapai kompetensi yang berupa 
aspek kognitif yang diungkapkan dengan menggunakan suatu alat penilaian 
yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk nilai, aspek 
afektif yang menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan 
aspek psikomotorik yang menunjukkan keterampilan dan kemampuan 
bertindak siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

 
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Pengertian populasi 
Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau benda 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dalam kegiatan 
penelitian eksperimen ini populasi yang digunakan adalah SDN 2 Kertosari 
dan SDN 1 Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. 

3.3.2 Pengertian Sampel 
Sampel adalah cuplikan atau bagian dari populasi. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah siswa kelas IV SDN 2 
Kertosari dan siswa kelas IV SDN 1 Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten 
Temanggung yang berjumlah 18 siswa. 

 
3.4. Desain Penelitian  

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest Kontrol 

Group Design. 

R 
R 

O  

O  

X O  

O  

      Sugiyono (2011: 76) 
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Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random (R), 
kemudian diberi pre tes untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 
kelompok eksperimen (O ) dan kelompok kontrol (O ).Hasil pre tes yang baik bila 

nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Perlakuan yang 
diberikan kepada kelompok eksperimen (X), dan pengaruh pembelajaran (O &O ). 

Dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 
R = Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol siswa yang diambil secara random. 
O &O = Kedua kelompok tersebut diberi pre tes untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  
O = Hasil belajar dari tes kelompok eksperimen setelah mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media 
gambar. 

O  = Hasil belajar dari tes kelompok kontrol yang tidak diberi pembelajaran dengan 
model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar. 

X = Perlakuan. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi perlakuan, 
yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match dengan 
menggunakan media gambar, sedangkan kelompok bawah yang merupakan 
kelompok kontrol, pembelajaran tidak dengan model pembelajaran Make A 

Match dengan menggunakan media gambar. 
 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1 Tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
kepada siswa.Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, 
terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan 
pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.  

3.5.1.1 Pre test 
Tes yang diadakan sebelum adanya perlakuan yaitu sebelum diadakannya 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match 
dengan menggunakan media gambar. 
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3.5.2.1 Post test  
Tes yang diadakan sesudah adanya perlakuan yaitu sesudah diadakannya 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match 
dengan menggunakan media gambar. 

3.5.2    Observasi  
Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan 
yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 
buatan (Sudjana, 2008:84). Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan 
proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku 
guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam 
simulasi dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Observasi dalam 
penelitian ini digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dalam aspek afektif 
dengan mengamati tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar, dan  mengamati 
tingkah laku peneliti pada waktu mengajar dengan menerapkan model 
pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar yang 
dilakukan oleh seorang pengamat atau observer yaitu guru  kelas IV SD Negeri 
2 Kertosari. 

 
Tabel 3.1 

Kisi- kisi soal 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Tujuan 

Pembelajaran 
Item Soal 

No. Item 
Soal 

Pilihan 
Ganda 

Jumlah 
Item 
Soal 

11.Memahami 
hubungan 
antara sumber 
daya alam 
dengan 

11.1Menjelaskan 
hubungan 
antara 
sumber daya 
alam dengan 

 Melalui 
penjelasan guru 
tentang jenis-
jenis sumber 
daya alam, siswa 

3, 4, 22, 
23, 28 

5 
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lingkungan, 
teknologi, dan 
masyarakat 

 

lingkungan 

 

dapat 
menyebutkan 3 
jenis sumber 
daya alam 
dengan benar. 

 
 

   Melalui media 
gambar (meja, 
pintu, kain, beras, 
bensin, ember, 
logam, 
telur,kecap), 
siswa dapat 
mengelompokkan 
benda yang 
berasal dari 
tumbuhan, 
hewan dan dari 
bahan alam tidak 
hidup dengan 
benar. 

 

2, 9, 12, 
15, 16, 

18, 

6 

   Melalui media 
gambar 
(tumbuhan, 
hewan, air, 
minyak tanah, 
bensin, logam), 
siswa dapat 

6, 7, 
10,14, 24, 

5 
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mengelompokan 
jenis sumber 
daya alam yang 
dapat 
diperbaharui 
dengan tepat. 

 
 

   Melalui media 
gambar 
(tumbuhan, 
hewan, air, 
minyak tanah, 
bensin, logam), 
siswa dapat 
mengelompokan 
jenis sumber 
daya alam yang 
tidak dapat 
diperbaharui 
dengan tepat. 

 

1, 13, 17, 
21, 25 

5 

   Melalui media 
gambar 
(logam,tumbuhan
, hewan, air) 
siswa dapat 
mengelompokan 
jenis sumber 
daya alam hayati 

8, 20, 27, 
29 

4 
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dengan tepat. 
 

   Melalui media 
gambar 
(logam,tumbuhan
, hewan, air) 
siswa dapat 
mengelompokan 
jenis sumber 
daya alam non 
hayati dengan 
tepat. 

 

5, 11, 19, 
26, 30 

5 

Jumlah soal 30 

 
 

Tabel 3.2 
Kisi – kisi Lembar Observasi 

No Aspek yang di amati Kegiatan 
pembelajaran  

1 Persiapan alat dan bahan, kondisi kelas Pra Pembelajaran 

2 Persiapan guru dalam memulai pembelajaran, 
pemberian motifasi, penyampaian tujuan 
pembelajaran 

Kegiatan Awal 

3 Pelaksanan pembelajaran  model Make A Match 
dengan menggunakan media gambar 

Kegiatan Inti 

4 Pemberian evaluasi Kegiatan Akhir 
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Dalam obsevasi ini menggunakan cara penskoran, kriteria penskoran 1-4 
yaitu sebagai berikut: 

Skor 1  : Kurang Baik 
Skor 2  : Cukup Baik 
Skor 3  : Baik 
Skor 4  : Sangat Baik 
 

3.6. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2010), analisa deskriptif di gunakan untuk menganalisa 

sejumlah data yang dikumpulkan dalam penelitian sehingga memperoleh gambaran 
mengenai keadaan suatu subyek yang di teliti.  

Dalam analisis deskriptif ini digunakan ukuran rata-rata hitung (mean), standar 
devisi, maksimum, minimum dan ukuran kenormalan data untuk masing-masing 
variabel penelitian. Dalam rangka mengetahui penyebaran data masing-masing 
variabel, data yang telah terkumpul diklasifikasikan dan diberi skor. 

Metode dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan uji t-test, 
yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 2  Kertosari  yang 
berjumlah 18 orang, pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS 17.0 for 

Windows. 

3.6.1 Uji Validitas dan reliabilitas 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2009) dalam penelitian diperlukan 

instrumen-instrumen penilaian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian ada dua 
macam yaitu validitas dan reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji validitas   
Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 
setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match. 
Untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji 
coba yaitu kelas IV SD Negeri Jamusan, Kecamatan Jumo, Kabupaten 
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Temanggung. Validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap 
konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai.  

Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada (Corrected 

Item To Total Correlation). Menurut Azwar dalam Krisanti (2011) menyatakan 
suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki koofisien Corrected 

Item  To Total Correlation ≥ 0,2. Hasil perhitungan validitas di SDN Jamusan 
sebagai SD uji coba, menggunakan SPSS 17.0 for Windows adalah sebagai 
berikut: 

 
Tabel 3.3 

Uji coba Hasil Validitas 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

soal1 17.87 16.249 .350 .641 

soal2 17.74 16.731 .272 .649 

soal3 17.74 16.465 .352 .643 

soal4 17.77 16.714 .260 .650 

soal5 17.81 17.495 .039 .668 

soal6 17.84 16.473 .301 .646 

soal7 18.16 15.940 .433 .634 

soal8 17.97 16.499 .268 .649 

soal9 17.55 17.989 -.107 .668 

soal10 17.97 16.099 .370 .639 

soal11 18.00 16.533 .258 .649 

soal12 17.97 16.566 .252 .650 

soal13 18.06 16.596 .244 .651 

soal14 18.00 17.667 -.016 .674 
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soal15 17.84 17.740 -.027 .674 

soal16 17.61 16.578 .486 .640 

soal17 17.55 17.789 .024 .664 

soal18 18.03 16.232 .334 .642 

soal19 18.13 16.583 .255 .650 

soal20 18.06 16.196 .345 .641 

soal21 17.90 16.424 .296 .646 

soal22 18.13 16.316 .324 .644 

soal23 18.10 18.357 -.175 .687 

soal24 17.84 16.473 .301 .646 

soal25 17.65 16.570 .422 .641 

soal26 18.13 18.916 -.303 .697 

soal27 17.90 17.824 -.050 .677 

soal28 17.90 16.490 .279 .648 

soal29 17.77 16.047 .453 .634 

soal30 17.97 17.899 -.069 .679 

 
Dari  hasil validitas berdasarkan rentang koofisien validitas yaitu ≥ 0,2, 

menunjukan bahwa dari 30 soal yang diuji cobakan ada 9 soal yang tidak valid yaitu 
nomer 5, 9, 14, 15, 17, 23, 26, 27 dan 30, dengan masing-masing koofisien 
validitasnya di bawah 0,2. 
3.6.1.2 Uji  Reliabilitas  

Uji reabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan , 
sehingga bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. 
Pengukuran tingkat realibilitas alat pengumpul data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan Alpha croncbrach. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolok ukur 
dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan uji reliabilitas ini dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS 17.0  for Windows. 
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Uji reliabilitas  dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen soal 
yang nantinya akan digunakan dalam tes individual. Reliabilitas alat penilaian 
adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya, 
artinya, kapan pun penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif 
sama, dapat diartikan sejauh mana instrument dapat diandalkan. Kriteria untuk 
menentukan besarnya koofisien reliabilitas menggunakan pedoman dari George dan 
Mallery dalam Krisanti (2011) sebagai berikut : 

 
Tabel 3.4 

Kriteria Koofisien Reliabilitas 

Tingkatan Reliabilitas 

α > 0,9 Sangat bagus  

α > 0,8 Bagus  

α > 0,7 Dapat diterima 

α > 0,6 Diragukan 

α > 0,5 Jelek 

α < 0,5 Tidak dapat diterima 

Hasil perhitungan reliabilitas di SDN Jamusan sebagai SD uji coba, 
menggunakan SPSS 17.0 for Windows adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.782 21 

 
Berdasarkan hasil uji coba 21 item soal diperoleh Cronbach’s Alpha sebesar 

0,782 berdasarkan kriteria diatas menyatakan bahwa item soal reliabel dan dapat 
diterima. 
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3.6.2 Uji Normalitas 
Uji normalitas varian bertujuan apakah kedua varian memiliki distribusi 

normal atau tidak. Hasil untuk analisis menggunakan Kolmogorov Smirnov 
dengan menggunakan SPSS For Windows 17.0. syarat suatu data dikatakan 
berdistribusi normal jika signifikansi atau nilai ρ > 0.05. 

3.6.3 Uji Homogenitas 
Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah varian kedua 

kelompok homogen atau tidak.  Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan 
rumus t test, dengan bantuan SPSS 17.0 For Windows (Statistical Product and 

Servise Solution) . Uji homogenitas ini menguji dari hasil pre test 2 kelompok yaitu 
kelompok kelas kontrol (SDN 1 Kertosari) tanpa perlakuan dan kelompok 
eksperimen (SDN 2 Kertosari ) dengan menggunakan perlakuan yaitu 
pembelajaran dengan menggunakan model Make A Match dengan menggunakan 
Media Gambar. 

F hitung  Levene’s test dan ketentuan probabilitas jika signifikasi > 0.05, 
maka kedua kelas tersebut memiliki varience sama atau dengan kata lain keduaa 
kelas tersebut homogen. 

 
Tabel 3.6 

Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Independent Samples Test 
  Levene's Test 

for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
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nilai Equal 
varianc

es 
assum

ed 

2.368 .133 -.713 34 .481 -2.778 3.896 -
10.695 

5.140 

Equal 
varianc
es not 
assum

ed 

  

-.713 31.001 .481 -2.778 3.896 -
10.723 

5.168 

 
 


